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Redaktørens firkant
Denne udgave af bladat er kendetegnet ved den lange historie om rejsen
til Sortehavet helt tilbage i sommeren
2019. Det er såmænd redaktøren selv,
der var på tur sammen med Jan ”kok”
Normann Larsen. Novemberudgaven
var godt fyldt op med Knud Olufs ”Far
Søn” tur og Ejgils Sverigesture med

Bent fra Genner og bestyrelsesmedlem
Allan. Det var den om Ejgils store og
sjove skuffelse ved mødestedet over, at
de slet ikke havde hørt hans nye GPR
GRAND PRIX EXHAUST SYSTEM
EVOLUTION-udstødning, som han
nok lige inden har givet fuld gas med.

Grillaften hos Lilian
og Henning i juli.

Bestyrelsen i S.M.C.C.
Formand: Poul Petersen, Rugløkke 16. 6430 Nordborg.
Tlf.: 74 49 12 03. Mobil: 29 85 58 20.
Mail: poul.riis.p@gmail.com. Indtalte beskeder på mobilen
gælder ikke ved tilmeldinger.
Kasserer: Erika Johannsen, Lergård 279, 6200 Åbenrå.
Tlf.: 29 28 73 42. Mail: ejo@kanik.dk
Best.-medl.: Leif Andersen, Lergård 279, 6200 Åbenrå.
Tlf.: 26 27 52 70. Mail: leif@kanik.dk
Best.-medl.: Steen H. Eriksen, Djernæsvej 119, Hoptrup.
6100 Haderslev. Tlf.: 30 70 98 33. Mail: stonibmw@stofanet.dk
Best.-medl.: Allan Callesen Michelsen, Pileparken 18, 6230
Rødekro, Telf: 25 13 79 14. Mail: acmichelsen@gmail.com
Suppleant: Jørn P. Branderup, Bag Hjelm 19. 6200 Åbenrå. Tlf.:
74 62 75 25. Mail: jpbranderup@hotmail.com
Suppleant: Karen Jensen Dam, Kongensgade 36, Stollig. 6200
Åbenrå. Tlf. 21 77 19 50. Mail: kajenda@hotmail.dk

Ansvarsområder specielt:
Lars Hedelund, webmaster, Sjællandsgade 7, 6400 Sønderborg.
Tlf.: 51 34 05 15, mail: lars.hedelund@gmail.com
Steen H. Eriksen: Markedsføring.
Karina Lund Jensen, tlf. 20 27 07 45/60 94 64 65, mail:
quizzikvinden@hotmail.com.
Kontaktperson til MC-klubberne i ”Sydregionen”.
Redaktion:
Poul Petersen
Layout: Merethe Lyck Nielsen.
Bankkonto:
Arbejdernes Landsbank, Sønderborg: Kontonr. 5397-0242615
Deadline:
Deadline for stof, hvis nogen vil have noget i bladet:
d. 10 i månederne januar, april, juni og oktober.

Lederen

Kubikken- 3

Lederen
Der skal her fra lyde en stor tak til
Henrik Frandsen for arbejdet som
webmaster. Jeg ved hvor mange timer
Henrik brugte på arbejdet. Vi har haft
følgende webmastre siden 2003. Det er
Lars, Knud Oluf, Bjarne, Leif og Henrik.
Alle har hæftet sig ved, at der har meget
arbejde ved det og fra brugerne ringe
ringe aktivitet med at sætte ting på. Lars

har taget tøjlerne igen i et stykke tid og
har efter ønske fra bestyrelsen barberet
lidt ned på de ting, der ikke var så megen
afterspørgsel på. Det er dog sikkert og
vist, at der bliver kikket enormt meget på
hjemmesiden, hvor nu også Facebook er
koblet på. Folk er så velorienterede via
vores IT.

Om nogle har fået ny motorcykler:
Teddy fra Tumbøl har fået en BSA.

Medlem Frank Madsen fra Egtved
har fået en ny Harley.

Karina fra Svejrup har fået ny Guzzi.

Formand Poul fra Nordborg har fået
en Honda Innova 125 cc.
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Kommende arrangementer

Lidt om nogle af de kommende arrangementer:
Onsdag 5/2 kl. 19.: Vi holder igen klubaften hos Owe.
Foredraget om støddæmpere af Jan Krohn er aflyst. Det kommer d. 7/3. Vi finder
et godt tema til diskussion. Kom gerne selv med noget. Det er på Søndergade 7.
Meld til hos Poul eller på hjemmesiden (log på).

Fredag 21/2 kl. 14: Firmabesøg hos Rimeco A/S.
Vi har været så heldige som vinterens virksomhedsbesøg, at måtte besøge Rimeco
A/S. Rimeco er det, vi sønderjyder altid har kendt som P. Riggelsen, produkthandel.
Firmaet har ekspanderet utroligt og er en hyper moderne og omfattende virksomhed med tiden foran sig. For øjeblikket er de i gang med kæmpeprojektet med at
nedbryde og bortskaffe Enstedværket. Det skal være en god forretning for alle
parter; men for pokker da, hvordan styres sådan et arbejde? Det må være en vanvittig logistik. Det må vi høre om. Tilmelding senest onsdag d. 12. februar via hjemmesiden eller til Poul, som vi plejer. Vi mødes ved Enstedværkets port kl. 14.
Rimecos hjemmeside er: https://rimeco.com/2018/08/22/rimeco-genbruger-oggor-plads-til-ny-industri/

Søndag: 23/2 fra kl. 14: Tøndeslagning hos Kajs MC
Kom og vær med til Tøndeslagning hos Kajs MC i Sønderborg..

Lørdag d. 7. marts kl. 14.
Der er foredrag af Jan Krohn om motorcyklernes rullende systemer, her under
støddæmpere. Det er angivet i Kubikken fra november, som også kan ses på hjemmesiden under Kubikken. Det foregår i Owes køreskolelokaler på Søndergade 7 i
Guderup. Det skulle have været til Gule Erter i Kværs.

Fra fredag 24/4: Svinkløv Camping.

Man indlogerer sig selv. Find nogle at være sammen med. Bestil hytter på 98 21 71
80 eller på pladsens hjem-meside, hvor man bare Googler på ”Svinkløv Camping”.
Vibeke Jørgensen vandt det gyldne piskeris sidste år som den mest overbevisende i
køkkentjansen. Hun har besluttet fællesmenuen og vi glæder os. Spændende hvem,
der vinder piskeriset i år.

Torsdag 7/5 kl. 19: Varme hveder hos Karina og Bent:
Det er Sønderborgvej 190 i Svejrup og. Værtparret oplyser, at det kun koster 20 kr.
pr. person. Tilmelding til Bent, tlf: 20 27 07 45 eller mail: Guzzi-kvinden@hotmail.
com

Kommende arrangementer
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Om steens Kristihimmelfartstur d. 21. til 24. maj:
For de tilmeldte: Husk, at der er afgang fra rulletrappen ved Kruså kl. 9.00.
Man er velkommen til at køre helt uafhængig; men man skal give Steen besked, så
han ved, hvem der IKKE duk-ker op på aftalestedet. Hotellet er: Heide Hotel Hildfeld, Am Ufer 13, D-59955 Winterberg.

Afholdte arrangementer
6. november: Klubaften i Owes lokaler i Guderup.
Temat var, at vi
skulle hygge os. Det
gjorde vi. Der kom
jo også pludselig det
tema, at vi skulle
have ny webmaster.
Der var så lejlighed
til at fremlægge webmasters erfaringer og
ud fra det evt. prøve
at lave tingene på
nye måder.
Der var godt besøgt.

17. november: Generalforsamling.
Hans-Werner var myndig dirigent og havde godt gang i klokken.

Spisning efter
generalforsamlingen
på grillrestauranten
over for.
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Afholdte arrangementer

23. november: Julefrokosten.
Den var lige så
god som den altid
har været. Tak til
Jette og Owe for
det. Fantastisk, at
et sådant arrangement kan jage så
mange mennesker
af huse.

Det er nu også slipset.

1. december: Julestue hos Karina og Bent.
Det er et højdepunkt. Af en eller anden grund var der i starten færre tilmeldte end
hvad Karina sådan husker fra de foregående år. Men til sidst var der dog over 30.

Et damebord.

Afholdte arrangementer
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30. november: Grünkohlessen.
Det drejer sig om at få maven trænet
godt op, så man kan spise en masse i
julen. Anden træning efter julefrokosten er så her til Grünkohlessen på
Bilschau Krug.

Mange pølser til mange mennesker

8. januar: Nytårskaffe hos Birthe og John.
Vi var til nytårskaffe hos
Birthe og John i
Høruphav.
Det var en dejlig
aften. Vi var knap
30 personer i det
store hus.
Tak for at holde
det endnu en
gang.
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Langs Donau

Tur langs Donau med Jan N. ”kok” Larsen fra
d. 31. juli til d. 18. august.
Skrevet af Poul.

Vi havde snakket om det et par år. Det
blev så først muligt nu.
Det gik fint, og vi har faktisk tidligere
været på flere større ture. Der kan
nævnes:
• Tyskland og Polen ved Görlitz i
2013 sammen med Iris og Bent,
hvor fru Ellen også var med.
• Internationale BSA Rally i Jabbeke i
Belgien i godt en uge i 2014.
• De italienske søer rundt sammen
med Preben (delvis), John Iversen
og Bent Jensen i 2015.
• Internationale BSA Rally i Rom i
2016, hvor Ellen kom ind med fly.
• Sydengland rundt sammen med
Bitten, Knud Oluf og Lars i 2017. I
næsten 3 uger.
• Vi tog også til Holland med Iris og
Bent, hvor Bent blev 60 år. Det var
2018.
• Så har vi altså den sidste her i dette
år 2019. Det tog også lige knap 3
uger.
Hvordan temaet valgtes, står hen i det
uvisse. Bortset fra Volga er Donau
Europas største flod. Den udspringer
ved Ulm i Tyskland på det sted, hvor to
mindre vandløb flyder sammen. Donau
løber ud i Sortehavet lige syd for den
ukrainske by Odessa. Floden er samtidig kendetegnet ved, at fire europæiske
hovedstæder gennemløbes. Det er Wien
i Østrig, Bratislava i Slovakiet, Budapest i Ungarn samt Beograd i fordums
Jugoslavien nu Serbien. Vesteuro-pas
anden dominerende flod er Rhinen, der
som bekendt løber ud i Nordsøen ved

Rotterdam. Den opmærksomme Tysklands trafikant bliver i øvrigt omkring
Nürnberg på motorvejen gjort bekendt
med tysk vejskilt lydende på ”Det Europæiske vandskel”. Det er netop stedet,
hvor al afvanding mod nord eller syd
starter for senere gennem Donau eller
Rhinen at lande i de to nævnte have.
Intet var planlagt hjemme fra bortset
fra de støttepunkter langs Donau, som
vi var blevet enige om. De blev fundet
på Google Map og sat på GPS-en. Logi
ville vi opstøve under vejs efterhånden
som vi kom frem. Vi ville tage de første
godt 4 dage på Camping Hana i Veverska Bityska ved Brno i Tjekkiet sammen
med de andre danskere, der også plejer
at holde til der i MotoGP dagene. Vi
ville slå os sammen med Steen indtil
Brno, hvorefter vi selv ville fortsætte.
Det skulle være med start langs Donau
fra Wien. Denne by ligger ca. 100 km.
fra Brno. Turen frem til Sortehavet
langs med Donau var 2000 km. Da der
så var 1100 km. frem til Wien hjemme
fra ses, at hele turen var på 5600 km.
Trafikkulturen i øst Europa er i orden.
Der er begrænset med galninge. Det
skal dog siges, at lastbilerne har klem
på og tager ikke megen hensyn til andre
trafikanter. Særlig på småvejene er det
markant. Bilparken svarer nogen-ledes
til, hvad vi har i Danmark. Trafikken er
ikke tæt. Efterfølgende forklares lidt om
turen dag for dag.
Den 31. juli mødtes vi, dvs. Steen,
Jan og jeg på Kliplev Brugsforenings
parkeringsplads kl. 9.00. Familien
Johann-sen, Guderup, Tonny og Allan

Langs Donau
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Afslapning
hos Lehmann
i Naundorf.

m.fl. plejede at være med; men flere af
dem skulle til Sverige. Kliplev Brugs er
et godt sted tæt på motorvejen. Ruten
gik øst om Berlin og til overnatning
hos familien Lehmann i Naundorf ved
Forst i det sydøst-ligste Tyskland. Der
var ca. 600 km. Vi har været der så tit.
Fru Lehmann var ked af, at Ejgil ikke
var med. Vi skulle hilse.
Den 1. august var der afgang mod
Camping Hana. Steen havde fundet et
eller andet om motorcyklen Jawa, som
vi skulle se i det nordlige Tjekkiet. Vi
kørte rundt den halve dag for at finde
det og der var ingen ting. Jan havde aldrig været i Prag, det nåede han så heller
ikke denne gang. Ankomst til Camping
Hana hen under aften efter 500 km.
Camping Hana er efterhånden godt
overrendt i GP-ugen og tager ifølge
deres hjemmeside ikke mod bestillinger,
da alt er optaget. Vi kom der af den
grund ikke sidste år, hvilket fru Hana

var ked af. Vi danskere måtte da vide,
at plads, ville der altid være til os. Hana
sælger ikke bajere på pladsen længere.
Det har kiosken på hjørnet nok fået
stoppet. Stamværtshuset henne i selve
Veverska Bityska by har fået nye ejere
med nye procedurer og tilbud. Det skal
man vænne sig til. Vi mødtes alligevel
med andre danskere. Ivan Jensen og
Artige Verner var der også. Flere danske
MC-ister var der ikke. Vi var så 5. Der
var dog en bilende campistfamilie fra
Danmark.
Dagene gik den ene med den anden,
hvor vi hyggede os på pladsen eller tog
til Brno for at se på byen. Der skete så
det, at Steen begyndte at få problemer
med iskiasnerven. Om læger ville han
ikke høre tale. Da Jan og jeg kom hjem
fra byen, var tilstanden forværret, og
han havde henvendt sig til den danske
Fortsætter på side 10
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Fortsat fra side 9
camping familie, der satte gang i sagerne
og en ambulance hentede Steen til hospitalet i Brno. Vi måtte så se MotoGP i
fjernsynet på kroen uden Steen.
Vi havde jævnligt kontakt og mandag
d. 5. august skulle Jan og jeg videre øst
på og Steen sagde, at vi ikke skulle blive
ved ham. Jeg bragte alt, hvad han behøvede til hospitalet og imens pakkede Jan
så Steens ting efter Steens anvisninger,
og det hele pakkedes på hans BMW,
der stilledes hen parat til afhentning af
SOS. Jans og mine ting, der ikke længere
skulle bruges, smed vi oven på.
Det korte og det lange af alt det er,
at der i løbet af en lille uge opstod et
cirkus, der betød, at Karen og Vivi lånte
jordbærmandens bil og hentede Steen.
Bilen kunne indrettes, så Steen kunne
ligge ned. Karen kørte 2400 km på to
dage. Steen må hellere selv fortælle;
men man kan slå fast, at et godt netværk er guld værd. Man skal sørge for,
at have gode venner. I skrivende stund
er Steen hjemme og har det bedre.

Wikipedia siger følgende om iskiassmerter: De opleves som smerter,
følelsesløshed eller prikken, der kommer til udtryk både i lænd og længere ned gennem balder og ben. Disse
smerter skyldes, at iskiasnerven bliver
trykket eller klemt af enten skelettet
eller af den omkringliggende muskulatur. Disse smerter opleves oftest kun i
det ene ben og forværres mere, når man
sidder, end når man står op. Det skyldes
yderligere belastning af de involverede
strukturer i siddende stilling. [3]
Iskiassmerter kan blandet andet opstå ved sport, lange gåture, langvarigt
kontorarbejde, hvor man er meget siddende og belaster sædemuskulaturen.
Behandling af iskias foregår ofte ved
almindelig behandling eksempelvis hos
en fysioterapeut eller lignende, hvor
behandleren forsøger at få den indeklemte nerve fri eller ved at manipulere
de involverede strukturer til at mindske
påvirkningen af de involverede nerver.
Generelt anbefales personer med smerter ikke at være sengeliggende, men at
holde
sig aktive. I
svære

Steens
efterladte
BMW
på
Camping
Hana.
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tilfælde udføres en operation, hvor et
stykke af sædebenet fjernes for at gøre
plads til nerven.
Den 5. august forlod vi Steen og kørte
fra Brno mod Donau i syd. Vi fandt
den østrigske by Hainburg ved Donaus
bred, hvor vi logerede os ind på Gasthaus Zum Goldenen Anker. Karper fra
Donau med vin til smager godt.
Den 6. gik den videre langs floden gennem Bratislava i Slovakiet og til Budapest i Ungarn. Jan var meget ivrig efter,
at vi skulle betale for motorvejskørsel
samt huske at gemme kvitteringen. Han
havde hørt historier om økonomisk
afblankning, hvis vi ikke ved kontroller
kunne dokumentere os. Vi logerede os
ind på Hotel Adler i Budapest. Hvorfor hedder det så ”Adler”, når ordet
er tysk. Ja, det skyldtes, at ejeren var
veteranbil entusiast og havde stillet
den flotteste restaurerede Adler bil op
i restauranten. Der var utallige billeder
af bil og krovært fra ture i det meste af
verden, vist også fra den i dag eksisterende berømte (for kendere) veteranbiltur Paris til Peking. Vi tog en ekstra
overnatning, så vi kunne på en hel dag i
Budapest som turister. En skøn by.
Den 8. august var der afgang. Dvs.
det var der ikke. Min BMW kunne
ikke starte. Starteren koblede ikke til,
og der var ikke lys på. Jeg havde lige
købt et nyt billigt batteri hos Biltema.
Problemet var nok her. Nyt batteri
opstøvedes ved alle gode kræfters hjælp
hos noget, der hed Unix Automotive.
Det blev et originalt tysk Varta syrebatteri netop til min gamle BMW. På med
det og den kunne stadig ikke starte. I
afmagt slog jeg på selvstarteren med
hjulnøglen og cyklen kunne starte. Aha,
så måtte det jo være starterkullene i
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starteren, der vanskelig kunne nå ned på
kom-mutatoren på grund af slid. Nå, vi
skulle have benzin. Det fik vi og kunne
igen ikke starte. Jeg tilbød Jan at afslutte
turen; men ikke tale om. Vi skulle have
det ordnet. Efter rådslagning pr. telefon
med Cedde Franke Andersen, Guderup blev vi enige om at prøve at bøje
trykfjedrene lidt nedad, for at hente lidt
ekstra fjedervandring. Ud med starteren. Vi manglede specialværktøj til
adskillelsen. Fat i en taxi og få ham til
at finde et lille værksted (for alt i verden ikke et stort BMW-værksted, for så
går al ting i stå). Den unge mand skilte
starteren ad og klippede efterlods små
blikstykker til at lægge over kullene, så
der igen kom fjederkraft på de slidte
kul. Han ville ikke have noget for det;
men jeg gav ham 10 Euro. Jeg gav også
taximanden 10 Euro ud over taxiregningen. Han havde hjulpet godt til samt
ventet på os, og han var blevet ret snavset. Så kunne vi køre efter, at starteren
var monteret.
Vi skulle nu videre langs floden på vej
til Serbiens hovedstad, Beograd. Det gik
uden de store sværdslag indtil grænsen
til Serbien. Dette land er godt nok et
kandidatland til EU, men stadig ikke
et medlemsland. Af den grund var der
ved grænsen en kø så lang øjet rakte.
Den var tilmed ubevægelig. Vi besluttede at vælge den gamle løs-ning med at
stille os dumme an. Det havde vi ingen
problemer med. Vi kørte inden om hele
skidtet over nogle bus-områder samt
noget græs og kom hen til en lukket
bom med to unge uniformerede betjente. Vi bad om hjælp i vor ulykkelige situation på afveje. De åbnede bommen var
Fortsætter på side 12
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Fortsat fra side 11
glade for at have hjulpet, vi var igennem
og de vinkede med arme og ben.
Vi nærmede os på et tidspunkt Beograd. Hoteller eller B&B var noget, som
vi ledte efter, når klokken nærmede
sig officiel dansk eftermiddagskaffetid.
Beograds fabriksområder og andre
bebyggelser nærmede sig. Vi holdt øje
med den ringe skiltning; men fandt
noget, der evt. kunne bruges. Det hed
Vizura Sport og var en trænings lejer for
eli-tesport. Den var pænere inden i end
uden på. Vi fik dejlig mad og i øvrigt
trænede et kinesisk elite basketball-hold
på stedet. Om det var landsholdet ved
jeg ikke; men de var 2,2 meter høje og
ramte kurven hele tiden fra store afstande. Deres træner var ret ubehagelig
for en dansker at øre på.
Morgenmaden d. 9. august var var
lige så god som til et landshold og vi

fortsatte. Vi havde brugt en del tid på at
planlægge det her og det ind-programmerede vejsystem skulle jo bruges, og vi
var af GPS-en blevet advaret om grusveje. Vi kom længere og længere væk
fra alt muligt ad en nævnte grusvej. En
gang punktering her var den sikre død i
den varme ørken. Der ville ikke komme
em sjæl. Efter nogen tid kom der dog
en lastbil, og efter lidt me-re tid kom
der et hus i horisonten. Efter yderligere
tid kom der en brændende losseplads
med kvinder og børn, der samlede alt
muligt brugbart sammen. En by med
en høkerbutik dukkede op, og den stod
så på gode øl og kaffe. Beboerne viste
os vejen til en færge 15 km. væk og den
kørte vi efter. Mange biler ventede, og
vi ventede – længe; men da færgen var
fuld, kom vi dog med og endnu et par
biler var lige så heldige. Færgen var en
gammel pram spændt på siden af en
gammel
båd.
Der var
utrolig
smukke
veje langs
Donau.
Vi fandt
den
anden
overnatning også
i Serbien.
Det var
byen
Den simple
sidetrukne
pramfærge,
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Vort hotel ved
Sortehavet.

Hotel Le-penski Vir i byen Donji Milanovac. Det var også et sportshotel, Men
for skolebørn.
Det var nu blevet d. 10. august. Morgenmaden udendørs var med Donau
udsigt og veltilberedte spejlæg. Det var
så videre ad Donau. En større bro med
grænsekontrol dukkede op. Det var
indgangen til Rumænien. Bogstaverne
var nu blevet dem, vi kender. Vi kørte
gennem dette land krydret med lidt
godt til ganen og vi endte om eftermiddagen ved Hotel Yaky i byen Pitesti. En
dejlig by med et vældigt leben om natten i det indre område. I øvrigt kunne
jeg ikke forstå, at alle ure gik en time
forkert i forhold til mit nye Frankfurtsatellit-styrede præcisions ur fra Aldi til
100 kr. (inkl. batteri). Jans telefon holdt
med rumænerne. Vi var kommet i en ny
tidszone. Det fandt hans telefon ud af
til forskel fra mit nye ur.
Den 11. august var vi så på vej mod
Sortehavet. Vi havde besluttet ikke

længere konstant at følge Donau. Det
var faktisk ret tidskrævende at gøre det.
Vi tog direkte til Bukarest. Ved indgang
til byen overvejede vi at tage bymid-ten,
men valgte ringvejen uden om. Den er
en markvej i forhold til London Orbital; men der er lige så mange lastbiler.
Igen var motorcykel en god ting. Det
er nemlig til at komme igennem. Alle
mulige veje fra Bukarest centrum skærer
denne orbital på vej ud i landet. Der
er lange køer hvert sted. Vi kørte bare
forbi det hele for kun at holde ved selve
krydsene. Der fra og til Constanta og
Sortehavet var der den dejligste motorvej og 40 graders varme. Vi kørte
på motorvejene lige godt 110 km /
time. Det var 235 km og det tog små 4
timer med de pauser og den snak, der
var. Vi havde tid nok og det var ferie.
Ved en tank fik vi en længere snak med
forskellige. De bedste var et ungt par
Fortsætter på side 14
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Fortsat fra side 14
på Yamaha Diversion 900 cc. De var
fra Ukraine og var vældig interesserede
i os vesterlændinge og i, hvad vi kunne
fortælle. De kunne engelsk. Nogle andre, vi snakkede samme steds advarede
os mod feriekaos ved Sortehavet, og de
fik indgydt lidt bekymring i os. De anbefalede os et hotel midt i byen. Vi kom
til hotellet og der ville jeg ikke være.
Jan var ikke helt enig; men han gav sig.
Jeg ville de 18 km. syd på til Eforie
Nord, til det hotel hvor vi (Ejgil, Erik,
Steen og jeg) boede i 2013. Nu var det
så lige med det der ferietid. Det første
hotel afviste os helt. Det andet hotel, i
virkeligheden det fra sidst, blev bestyret
af den flotteste kvindelige receptionist.
Hun faldt for os flotte fyre og jonglerede rundt på gæsterne, så der blev plads
til os. Jeg åndede lettet op. Vi havde en
dejlig tid der og nød livet ved stranden
og på terrassen.

Sortehavet er dejlig at bade i. Eforie
Nord er et turistområde med den ene
restaurant ved den anden. Man kan
få alt fra fisk over pasta til fugle og
oksekød. Man øser op fra de forskellige buffeter og går op til kassen, hvor
tallerke-nen bliver vejet og der betales
efter vægt sammen med øl eller vin. På
den anden side af gaden var der café
med kage og cognac. De bruger stadig
de gamle østeuropæiske spiritusmål
med 10 cl pr. glas. 3 af dem en hel aften
betyder, at man uden problemer kan
gå lige. Det andet med at blive fuld er
noget opreklameret fis opfundet af afholdsmænd.
Den sidste dag gik til selve Constanta.
Vi tog med bybussen til Constantas
havnepromenade. Hovedattraktionen
der er det såkaldte Constanta Casino,
der har fungeret som sådan omring år
1900; men som op gennem kommunisttiden har været misligholdt, indtil
det ved
hjælp af
straffefanger op
igennem
1950-erne
er blevet
restaureret.
Promenaden er i
dag istandsat, og

Morgenudsigten
mod
stranden.

Langs Donau
der var opstillet telte med boder, hvor
alskens kram blev udbudt. Sådan at se
til, var det ikke dårlige ting; men om det
har været gamle originale produkter,
er vanskelig at spå om. Alle de nazistiske jernkors og andre ordner samt
medaljer har næppe været autentiske.
Restauranterne på stedet var der imod
ganske autentiske og i top ligesom deres
læskende drikke. Nå: Vi skulle nu hjem
at pakke og returnerede med bybussen.
Jeg vil lige vende tilbage til den der
problematiske starter. En BMW K75
virker ved, at starterens ledningssystem
styrer en hel masse ting, og kullene
skal have kontakt. Det stammer fra, at
startprocessen slukker alle strømforbrugende dele for på den måde at have
spænding nok på til start ved store
minusgrader. Jeg var bange for at bruge
starteren af angst for, at det der med
de små blikstykker skulle forskubbe sig
og ødelægge det hele, så motorcyklen
måske ikke længere kunne lade. Af den
grund skubbede Jan mig i gang til enhver tid, hvor vi havde stoppet. Jeg var
begyndt at blive lidt overtroisk. Cyklen
var jo 34 år gammel og havde kørt over
350.000 km. Hvordan mon ge-neratorens kul har det? Hvordan mon alt det
andet så som gummislanger, ledninger
og deres isolering har det efter alle disse
mange år? Styret har jo været drejet og
ledninger bøjet utallige gange hver dag i
alle disse år. Jeg kører også om vinteren,
hvor alt er koldt og stift.
Da d. 15. august oprandt, og vi skulle
hjemad, havde jeg fuldstændig glemt
mine starterbekymringer og trykkede
uforvarende på knappen. Jeg var øjeblikkeligt ved at falde død om af chok
over den ubetænksomhed; men der skete ingen ting ud over at cyklen startede.
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Jeg blev mig selv igen efter et stykke
tid. Jeg fortsatte med proceduren uden
problemer og fik nye kul i starteren ved
hjemkomsten. De kostede fra Toftlund
MC i løs vægt. 218 kr. inkl. moms og
inkl. anker pladen.
Nå; men tilbage til hotellet. Vi havde
tjekket vore cykler med olie vand samt
luft og kørte i forvisningen om, at
tu-ren skulle fortsætte uden uheld. Det
var så varmt, at jeg kørte i T-shirt og
sandaler, hvilket jeg havde gjort helt
fra Tjekkiet. Jeg vover godt pelsen i
den gode sags tjeneste ved ikke af få
ferien ødelagt af sved og hedeslag. En
god metode er at se sig for i ekstra to
sekunder, når man foretager sig et eller
andet. Det er jo umuligt med sved og
svid i øjnene.
Hjemturen skulle foregå uden de store
svinkeærinder.
Tryk på starteren og vi kørte. Efter 250
km nåede vi ringvejen om Bukarest. Vi
tog denne nok engang, men efter en
kaffepause på en tank. Efter ca. 200 km
slog vejret om fra 35 grader til dansk
regn og godt 20 grader. Pludselig skulle
der helt andre klude over kadaveret.
Sådan fortsatte det faktisk resten af
turen. Efter små 700 km mente vi, at
det ville være passende med et logi.
Vi fandt den rumænske by Deva, og
hotellet af samme navn. Det var et
velholdt luksushotel i nypudset 50-er
stil med en snobbet receptionist. En
dame naturligvis. Overnatningen var
billig. Den eneste forskel på Jan og mig
er, at Jan taber pusten ved aftenstide;
men er hurtig kvik om morgenen. Jeg er
omvendt. Endelig omkring kl. 21, hvor
Fortsætter på side 16
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Fortsat fra side 15
vi var parat til aftensmad i byen, efter at
Jan havde SMS-et til Ellen, var det kun
mig, der var parat. Jan gik i seng. Jeg
fandt en god italiensk restaurant med
rødvin, lasagne, dessert samt kaffe og
en lille skænk. Stedet var befolket med
lokale, og der var vældig rart. Der gik
et par timer. Jan opdagede i hvert fald
ikke, at jeg kom hjem. Morgenmaden
og personalet på Hotel Deva var rare og
helt modsat hotellets receptionist.
På hjemturens 2. dag kørte vi omkring
Budapest og videre gennem Ungarn
og Slovakiet til Mikolov i det sydlige
Tjekkiet. Det var 750 km. Vi fandt et
B&B hos en rar familie. Aftensmad og
en del øl fik vi i byen. Morgenmad fik vi
ikke; men den kom indenbords nord for
Brno i en MacDonalds.
Men det var jo så blevet hjemturens 3.
dag. Vi fravalgte Prag og fortsatte via
Chomutov op til tyske Zschopau, hvor
vi holdt pause ved den store gamle
MZ-fabrik. Der fra kørte vi til byen
Augustusburg og boede på ”Hotel und
Re-staurant Friedrich”. Der levede vi

nu godt. Dagens etape havde ikke været
ret lang. Den var kun gennem Tjekkiet
og der var 400 km. Vejret var ikke alle
steder lige godt. Omkring Prag havde
der været skybrud; men heldigvis en
tunnel, hvor vi kunne søge ly.
Hjemturens 4. og sidste dag oprandt. Vi
kørte vist ikke den korteste vej. Sådan
går det, hvis man vil skyde genvej og
ikke kender ruterne. Halvdelen af turen
gik vist på landeveje. Det er smukt og
især er der flot i egnene omkring Celle
i det nordlige Tyskland. Efter 825 km.
var jeg i Nordborg og havde hilst af
med Jan efter den sidste pause ved Hüttener Berge samt vinket, hvor vi skiltes
ved Flensborg, da jeg skulle handle i det
tyske og Jan ville fortsatte hjem.
Tak for turen Jan og for den gode
middag efter hjemkomsten, hvor du og
Ellen havde inviteret Vivi og Steen, der i
øvrigt havde udskiftet rollatoren med en
stok, så vi alle kunne få sat streg under
strabadserne.
Jeg kan ikke lade være med at filosofere
og tænke på de muligheder som dagens
mennesker har og som man får ved at
gribe efter
dem.

Lægeassistance
på motorvejen
i Ungarn til
hjertepatient.

Fra pressen
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Danmarks koldeste og mest solfattige sted:
Isenvad i Midtjylland er Danmarks koldeste by, men indbyggerne er ligeglade. De
er vant til kulden. I januar er dansk kulderekord for 2019 sat - meget passende
selvfølgelig i Isenvad i Midtjylland, hvor de stod op til 14,1 minusgrader. Det er den
laveste temperatur målt i Danmark siden 21. januar 2018. Dengang blev der målt
-16,3 grader - den temperatur blev såmænd også målt i Danmarks koldeste by Isenvad.
Det kolde vejr er ikke umiddelbart noget, der tynger byens 645 indbyggere. Det er
bare sådan, det er. Med 91 dage med frost sidste år og en middeltemperatur på 8,3
grader fristes man ellers til at kalde Isenvad for Danmarks Sibirien.
Det er nemlig knap to grader lavere end Københavns middeltemperatur og den
laveste i landet. Årsag
til det kolde vejr skal
findes i, at byen ligger
i en dal langt fra det
lune hav. Den kolde
luft søger nedad - og
så blæser det sjæl-dent
særligt meget. Det giver
de koldeste temperaturer i Danmark. Det
er dog koldt nok til
at hestene skal ha-ve
vinterdækken på - og så
må de lede efter føde
under snedækket. Det
er sgu ikke noget, vi går
og tænker på, lyder det
fra Egon Gindler.
Kan det være Egon Gindler.

Oliesheikerne startede den grønne omstilling:
Fra Jydske Vestkysten d. 21. juli.
En af hovedpersonerne fra energikrisen i 1970-erne, olieminister sheik Yamani fra
Saudi Arabien var meget præcis, da han forudsagde, at lige som at stenalderen ikke
stoppede på grund af mangel på sten, ville olie-alderen heller ikke stoppe på grund
af mangel på olie. Oliealderen vil stoppe længe før der, at der ville blive mangel. Vi
fornemmer nu, at han så rigtigt.
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Arrangementskalender

Februar

Onsdag d. 5. februar kl. 19
Klubaften. Det er igen hos Owe
Johannsen, Søndergade 7 i Guderup.
Se inde i bladet.
Fredag d. 21. februar kl. 14:
Firmabesøg hos Rimeco A/S.
Tilmelding senest onsdag d. 12. februar
via hjemmesiden eller til Poul, som vi
plejer. Vi mødes ved Enstedværkets
port kl. 14. Se inde i bladet.
Søndag d. 23. februar fra kl. 14
Tøndeslagning hos Kajs MC. Kom og
vær med.

Marts

Lørdag d. 7. marts kl. 14.00
Foredraget af Jan Krohn om køreegenskaber og forbedringer. Se inde i bladet.
Onsdag d. 18. marts
Kaffeaften hos Inger og Christian
Franke Andersen Mejerivænget 1, Guderup. Meld til på telefon 21 80 36 93
eller mail: kedde57@gmail.com senest
3 dage før.

April
Onsdag d. 1. april kl. 19.00.
Så er der start for den offentlige onsdagstur fra Åbenrå strand.
Skærtorsdag d. 9. april:
Tur til Esbjerg torv. Find nogle at køre
sammen med.
Påskelørdag d. 11 april:
MC-dag i Tønder. Vi mødes bare der
ude midt på formiddagen.
Påskedag d. 12. april:
MOGO i Husum. Afgang kl. 10.00 fra
rulletrappen ved Kruså.
Fra fredag d. 24. april.
Svinkløv Camping. Man indlogerer sig
selv. Se inde i bladet.

Maj
Søndag d. 3. maj
Oldie Riders, Süderlügum. Vi mødes
der ude midt på formiddagen, eller
nogen laver fælleskørsel.
Torsdag d. 7. maj kl. 19.
Varme hveder hos Karina og Bent.
Tilmelding: Se inde i bladet.

Aktionærmøde med spisning 24/3 i Sydbank.

Det er i Sønderjyllandshallen. Husk at bestille hos banken og kom i god tid, så vi kan
sidde sammen. Man skal have ganske få aktier i Sydbank. Kom så evt. hen i banken.

Sønderjysk Stumpemarked.

Det er d. 4. april i Compas Congres Center Rødekro, Brunde Vest 17. Det er kl. 9.00
til 15.00. Priser på standpladser: 1 x 2,5 meter 30 kr. Bestilling foregår ved betaling.
Bestilling af standplads skal ske til Poul Iversen: Mail: pvi@live.dk, mobil: 40345462.

Om trøjer og caps: Se side 17 i foregående Kubikken.
Du kan også finde Kubikken på hjemmesiden - under Kubikken såmænd. Ellers
kontakt Steen og hør om proceduren.

Arrangementskalender
Nærmere forklaringer til
mødesteder.

Nærmere forklaringer til mødesteder.
• Bolderslev Rasteplads ligger på
Hellevad-Bovvejen umiddelbart
syd for Kohbergs Brødfabrik på
den østlige side. Pladsen er anvist
ved skiltning.
• Rulletrappen er Tysklands første
parkeringsplads ved kørsel over
grænsen fra Kruså.
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OBS:

Hvis det øser ned aflyses turene.
Se hjemmesiden eller kontakt
arrangøren, hvis du er i tvivl.
For flere arrangementer er der yderligere information inde i bladet:

Kørsel fra Åbenrå strand
kl. 19 på onsdage:
Husk de ugentlige onsdagskøreture fra parkeringspladsen over for
stranden i Åbenrå.

Praktiske oplysninger:

Hvor der er krav om tilmelding:
Hvis andet ikke er anført så hos Poul på: Se side 2. Indtalte beskeder gælder ikke.
Det er for usikkert.
Hvor ikke andet er anført gælder, at sidste tidspunkt for tilmelding er tre dage før.
Hvis medlemmer holder et eller andet med f.eks. fortæring:
20 kr. pr. person for f.eks. kaffe og ostemad. Hvis ekstraordinært flot med cognac
så er højst 40 kr.

Sort Sol fra Bolderslev blev en
vandgang.
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God deltagelse til Krabbentage i Husum.

God hyggeweekend i oktober.

